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Mødet startede kl. 10.
Formand Morten Holm‐Nielsen åbnede mødet og bød velkommen.
Ad. 1

Valg af dirigent og mødesekretær
RL pegede på Bernt Nielsen (BN) Formand Fynske IF som dirigent og Helle Jakobsen (HJ),
Bueskydning Danmark (BD) som mødesekretær. Ingen indsigelser ‐ så begge blev valgt.
BN konstaterede, at mødet var lovligt varslet, og at alle indkomne forslag er med i dagsordenen, der er
udsendt rettidigt – hvorfor dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2

Valg af 3 repræsentanter til stemme‐ og mandatudvalg
Steen Jørgensen (TIK), Henrik Toft (Aalborg) og Bo Frydkær (Sorø) blev valgt. Der var 33 fremmødte
klubber, 1 fuldmagt og 112 stemmer til stede ud af 188 mulige.

Ad. 3.

Optagelse af nye foreninger
6 nye foreninger, Efterskolen Flyvesandet, Frederiksberg Bueskydning TBD, Pamhule 3D Buejægere,
Ringsted og Omegns Jagtforening, Veteranernes Bueskyttelaug og Trelde Næs Bueskydning blev
formelt optaget.

Ad 4.

Aflæggelse af beretninger – Tages som tidligere år under ét – og der henvises i øvrigt til de skriftlige
beretninger
MHN indledte beretningen med at præsentere bestyrelse, ansatte, DIF‐konsulent, TD‐konsulent og
udvalgsmedlemmer.
”Første år efter Rolf Lind ‐ Det kan vel være en udmærket titel på en beretning det første år efter
rigtigt mange år, hvor RL var formand for Bueskydning Danmark. Når man så får lov til at være første
formand efter Rolf Lind perioden, så har man en ambition om at gøre det lige så godt, eller ‐ hvis man
skal være ærlig ‐ måske også en tand bedre.
De tanker, jeg havde inden det første bestyrelsesmøde, og de planer vi fik lavet efter
bestyrelsesseminaret i maj måned, lovede godt for alle områder inden for forbundet.
Sidst i juli måned fik vi desværre en opsigelse fra Finn Trærup Hansen. Finn havde fået et godt tilbud i
Ro‐forbundet, han ikke kunne sige nej til. Det betød, at allerede fem måneder efter Finn var tiltrådt,
skulle vi ud og finde en ny sportschef. Vi ansatte Torben Grimmel fra den 1. oktober. Det, at vi først
ventede på at få Finn ansat og derefter fik en opsigelse og en ny ansættelse, har reelt betydet, at vi er
blevet sat over et år bagefter i vores arbejde. Når en ny tiltræder stillingen, vil der altid gå tid med at
skabe kontakter og lære forbundet at kende. Så på eliteområdet er vi slet ikke kommet så langt, som vi
havde håbet med vores talent og elitearbejde. Men der bliver arbejdet hårdt for at indhente det
forsømte. Det har taget en del af bestyrelsens tid, tid som jeg havde håbet vi kunne at brugt på at
diskutere andre områder i forbundet.
Der er dog i 2017 leveret utrolige flotte præstationer af vores landsholdsskytter, om det så er på
ungdomslandsholdet, seniorlandsholdet eller 3D landsholdet. Præstationer vi kan være utroligt stolte
af.
SKOLE OL
Heldigvis er der aktiviteter som er blevet afviklet med meget stor succes. Her tænker jeg blandt andet
på Skole OL. Det var første år med skole OL. Først blev der afviklet lokalstævner ude i klubberne, og
det hele kulminerede med to finaledage i Aarhus i juni måned. Det har været meget spændende at
følge og tak til 10 klubber, der var med i 2017. I 2018 er der 15 klubber med og dermed endnu flere
skoleelever, der får prøvet vores sport. Jeg er meget overbevist om, at det på den lange bane kommer
til at gavne bueskydningen i Danmark, at vi får vist vores sport, og at mange kan få lov til at prøve den.

År 1 med strategiplaner
Vi har de sidste år talt meget om den nye støttestruktur fra DIF, som har betydet, at vi har udarbejdet
vores fire strategispor. De fire strategispor er:
Strategisk spor 1
Bueskydning Danmark ønsker at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud og udvikle nye
produkter med fastholdelse og rekruttering for øje.
Strategisk spor 2
Bueskydning Danmark ønsker at rekruttere flere piger under 20 år i bueskydning.
Strategisk spor 3
Bueskydning Danmarks Elite ‐ Medfinansiering af Team Danmark masterplan.
Strategisk spor 4
Bueskydning Danmark ønsker at styrke elitetræningsmiljøet i forbundsregi for forbundets talent‐ og
landsholds 3D skytter.
Nu er vi i fuld gang med dem. En del af arbejdet i år er forberedelser af aktiviteter for de næste år. Vi
håber og tror sammen med DIF og de andre specialforbund, at det bliver godt for idrætten i Danmark,
at vi tænker udvikling i stedet for hvordan vi kan afholde aktiviteter, så vi er sikre på at opretholde
vores tilskud fra DIF. Endnu en gang en stor tak til Mikkel fra DIF, for først at inspirere os til
udarbejdelsen af planerne ‐ til nu at holde os i ørene for at vi også får dem fulgt.
DGI‐udfordring
I foråret 2017 fik vi en henvendelse fra DGI‐Skydning, som gerne ville have et møde med Bueskydning
Danmark, da de ville informere os om, at de overvejede at begynde med bueskydning under DGI. Vi
holdt et møde med dem i september, hvor vi DGI præsenterede deres foreløbige planer for
bueskydning. Der blev givet en kort orientering om det på formandsmødet i oktober.
Kenn har siden holdt et møde med et par konsulenter fra DGI for at diskutere, hvor vi kunne have
områder, hvor vi kunne have et samarbejde mellem Bueskydning Danmark og DGI Skydning. Vi er
selvfølgelig gået ind i denne dialog med en positiv indgangsvinkel, men det skal ikke være nogen
hemmelighed, at det bekymrer os. Jeg tror ikke, at bueskydning lige pludselig bliver en ”folkesport” i
Danmark. Så det er meget de samme medlemmer, vi vil komme til at slås om at få. DGI har i deres
referater fra de to møder, vi har afholdt, gerne ville give det billede, at vi i Bueskydning Danmark jo
kun har elite og talentskytter i vores medlemskreds. Når jeg ser udover forsamlingen her, fornærmer
jeg vel ikke nogle ved at sige, at det ikke kun er talent‐ og elite skytter, vi har i Bueskydning Danmark ‐
heldigvis. I DGI taler de ikke om, at de skal lave et talent eller elitearbejde – hvis nogle af deres
medlemmer vil den vej, mener de, at de skal melde sig ind i en klub under Bueskydning Danmark. – så
langt så godt.
Så skal vi passe på de goder vi har i Bueskydning Danmark overfor myndighederne. Her tænker jeg
selvfølgelig mest på de sikkerhedsmæssige godkendelser af vores buebaner og den seriøsitet vores
klubber og dommere gør, for at vi altid skyder forsvarligt. Hvis et uheld skulle ske, kan andre ikke
skelne mellem om pilen blev skudt i DGI eller Bueskydning Danmark regi.
Vi kommer heller ikke udenom at diskutere økonomi i denne sammenhæng. Det kontingent I i
klubberne betaler til forbundet er meget højt i forhold til, hvad man skal betale i DGI. Og det bliver en
udfordring. Vi bliver derfor nødt til at diskutere i Bueskydning Danmark, om vi skal lave
kontingentstrukturen anderledes. Det vil vi bruge det næste års tid på. Så på formandsmødet i oktober
vil der komme et oplæg fra bestyrelsen til diskussion. Jeg er sikker på, at der allerede er mange gode
ideer til, hvordan en ny kontingentsammensætning kunne, så hold jer ikke tilbage med de gode ideer.
Når vi nu er i gang med økonomien, så vil Eva senere i dag gennemgå regnskaber og budgetter, men
det skal dog lige have en kort kommentar i beretningen også. Vi vil blive udfordret de næste år og
derfor bliver vi nødt til sommetider at tænke os om en ekstra gang – indimellem.

Vi er rigtigt glade for, når klubberne sætter ekstra aktiviteter i gang. Et eksempel på en aktivitet, der
breder sig, er aftenstævner. Rigtigt godt at mødes på tværs af klubber og få skudt sammen. Men det
koster penge. Så jeg vil bede jer om at overveje, om det er strengt nødvendigt, at der skal være en
dommer til stede ‐ skal stævnerne anmeldes til WA (det koster). Vi har i forvejen en stor udfordring i at
holde vores dommerudgifter i et fornuftigt leje.
Den næste udfordring, vi kan løbe ind i, er at skaffe dommere til stævnerne, vi skal passe godt på de
dommere vi har. Så hermed kommer der også en stor opfordring til jer, om at finde deltagere til vores
dommerkursus i juni måned – efter kurset, skal vi gerne have udvidet dommerstaben med 12 nye
dommere.
Medlemstal
Man håber jo altid på, at medlemstallet er stigende ude i klubberne, det er den heldigvis også i rigtigt
mange af vores klubber. Når vi begynder at modtage indberetningen i januar måned, skal det ikke
være en hemmelighed, at man krydser fingre for, at vi trods alt ikke går tilbage. Jeg har åbenbart ikke
haft fingrene krydset godt nok denne gang. Vi har i år haft en mindre tilbagegang. Ikke at det er den
store katastrofe, men det irriterer alligevel, når vi i de sidste år, har haft en flot medlemsfremgang.
Vi har fra bestyrelsens side stillet et forslag, om at lave om i indberetningen til Bueskydning Danmark,
så vi i fremtiden gør medlemstallet op fire gange om året. Vi tror, det vil komme til at give et mere
reelt billede af, hvor mange der egentlig skyder med bue ude i klubberne, og det vil også give en mere
retfærdig kontingentopkrævning.
Vi bør dog også tænke på nye aktiviteter og nok også nye konkurrenceformer. Vi har på sidste
bestyrelsesmøde sagt ja til, at vi prøver at tilføje Archery Tag/Archery Battle/Archery Games – kært
barn har allerede mange navne. Det vil jo være helt nyt for os i Bueskydning Danmark, at vi nu må
skyde på hinanden – dog med noget anderledes buer og pile. Vi har tidligere overvejet det, men ikke
truffet beslutning om at gå i gang med det – men efter vi blandt andet har set, at Thy Bueskyttelaug
har taget det med i deres klub, har vi besluttet at arbejde videre med det. Det vil sige finde en form,
hvordan vi kan lave en konkurrenceform, der vil være spændende og sjovt. Samtidig vil vi nok søge
DIF’s Initiativpulje for at få nogle midler til at arbejde videre med det, da vi jo ikke har det med i vores
strategiplaner. Det er stadig på et tidligt stadie, men jeg tror, det vil komme til at gå hurtigt med at få
etableret en turnerings/konkurrenceform.
At vi tager et andet konkurrenceformat ind, betyder ikke at vi ikke stadig skal udvikle de andre
stævneformer vi har. Vi hører tit, at specielt udendørsafstandene er for lange for nybegyndere ‐ særligt
fra kadetklasserne. Der er jo ikke noget til hinder for, at man til almindelige stævner inviterer de nye
skytter med ‐ blot på kortere afstand (begynderklassen). Disse skytter kan selvfølgelig ikke skyde
rekorder eller få skydemærker, men de kan forhåbentlig få en positiv oplevelse, når de har oplevet den
gode stemning, vi har til vores stævner og dermed få lyst til træne mere.
Vi er populære
På World Archery’s kongres var der et forslag om at afskaffe de indendørs VM’er og i stedet erstatte
dem med en ny super series turnering, som dermed også afløser indendørs World Cup. Kongressen
sendte spørgsmålet omkring VM til hjørne, og det skal tages op igen i 2019 på kongressen. Men her
først i marts lancerede WA den nye super series turnering. De efterlyser forbund, der vil stå for at
arrangere disse stævner. Samme dag, det blev offentliggjort, fik vi en henvendelse fra Sport Event Fyn,
som syntes, vi skulle drøfte muligheder for i samarbejde at afvikle et stævne i Danmark. Vi har holdt
det første møde med Sport Event Fyn og vi skal nu i gang med at lave et budget for stævnet. Det
beviser endnu en gang, at bueskydning og de arrangementer vi laver er meget interessante for andre
end os selv. Så jeg håber, vi kommer til at opleve en Super Series turnering i Danmark i 2019.
Jeg vil slutte min beretning af med at sige tak for modtagelsen rundt om i landet, når jeg eller den
øvrige bestyrelse har været tilstede. Vi får mange gode diskussioner og input, når vi er rundt til
stævner og på klubbesøg ‐ og jeg mener at det er meget vigtigt, at vi holder en god dialog i
Bueskydning Danmark. Selvom vi ikke er enige, er det vigtigt at dialogen fortsat er tilstede, og at det
foregår på en ordentlig måde.

Der er emner, jeg ikke er kommet ind på i den mundtlige beretning, men flere emner er omtalt i de
skriftlige beretninger. Så hvis du sidder og mener at noget skulle have været omtalt, så bring det
endelig på bane i beretningsdiskussionen.”
MHN sluttede sin beretning af med at sige Tak for ordet.
Spørgsmål fra salen:
Mads Miltersen, Holstebro ville gerne have uddybet MHN’s bekymring omkring DGI
MHN: Vi har ca. 3600 personer i Danmark, der skyder med bue. Og det vil være billigere for deciderede
hyggeskytter at skyde i DGI – da de bl.a. ikke tænker på, hvorfra deres træner er uddannet. DGI har
ikke vores træneruddannelse, mulighed for at godkende baner etc. Vi må diskutere, hvordan vi kan
gøre det mere acceptabelt for skytter at betale kontingent. Vi skal levere det bedste produkt til den
bedste pris.
Henrik Toft, Aalborg var enig i, at det ikke er optimalt med aftenstævner, men der er mangel på
weekendstævner. HT ønskede at vide, hvad forbundet gør for at få flere weekendstævner, da
alternativet til disse er aftenstævner, og aftenstævner er en glidebane – der er ikke den samme
sportslige værdi i et aftenstævne.
MHN: Her og nu har vi ikke gjort noget for at få flere stævner. Vi vil gerne have mere pres på skytterne
– hvilket der er ved et weekendstævne. Vi må tage fat i det i løbet af året. For at der kan skydes
rekorder, skal der mindst være 3 klubber og 15 skytter. Det er især i Jylland, der mangler
weekendstævner.
Hjörtur Gislason, Lyngby mente, at der skal være dommere til alle stævner.
Lars Andersen, Thy foreslog, at man kunne indføre en regel om, at hvis man vil afholde et stævne, så
skal klubben selv have/kunne stille med en dommer.
Arne Nielsen, Vejen foreslog, at skiveskytter dømmer hinandens pile – som man gør ved 3D
Svend Christensen, Hillerød – Det må være klubbens ansvar at arrangere stævner, ikke forbundets. Vi
må gribe i egen barm.
MHN udtalte, at det er en god ide, at alle klubber bør have en dommer – vi bør arbejde videre med
det.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Ad. 5.

Regnskab, økonomiansvarlige forelægger

5.1

Det reviderede regnskab og status for 2017
Eva Kartholm gennemgik regnskabet for 2017. Vi kommer ud med et resultat på ‐440.000 kr. Heraf
tages de 267.000 kr. fra de hensatte VM‐midler – så det overførte resultat bliver på ‐173.000 kr. På
grund af vores situation med manglende og nye sportschefer i 2017 kom vi aldrig rigtigt i gang med
talentarbejdet, og der er i 2017 derfor overført 300.000 til dette til 2018, ligesom vi har hensat 32.000
kr. til projekt Åben Skole i Aarhus.
‐ Der var et par spørgsmål til regnskabet, der blev besvaret, hvorefter regnskabet for 2017 blev
godkendt.

5.2

Fastsættelse af kontingent til forbundet
‐ Kontingent for 2018 blev vedtaget (Uændret ift. sidste år ‐ Ungdom 340 kr. / Voksne 475 kr.)

5.3

Budgetforslag for indeværende regnskabsår til evt. revidering og næste års budget til godkendelse
EK redegjorde for budget 2018‐2019, hvor vi arbejder med et underskud på 83.500 kr.

Spørgsmål fra salen:
Lars Christian Adrados, Thy spurgte til, hvad vi vil gøre, når VM‐midlerne er væk?
EK svarede, at det må vi tage til det tidspunkt – men at det derfor er vigtigt, at vi lykkes med vore
målsætninger – herunder flere medlemmer.
Torben Grimmel redegjorde for planerne for landsholdscenter. Planerne med et center i Taastrup gik
desværre ikke. Der arbejdes nu på at få et center i Brøndby i forbindelse med Idrættens Hus. Der skal
udarbejdes en projektbeskrivelse.
Hjörtur Gislason spurgte til, om landsholdscentret var for alle buetyper. TG svarede, at det er det pt.
ikke.
Henrik Toft: Er i tvivl om, hvorvidt et landsholdscenter er aktuelt for vores lille sport. Hvad er skytte
grundlaget?
EK svarede, at det er meningen, at TD skytterne skal have et sted at træne frem mod EM.
Holstebro: Vi prøver at gøre sporten mere attraktiv. Hvis centret lægges centralt, møder andre skytter
ikke landsholdsskytterne.
Peder Nielsen, Nr. Snede – Enig med Henrik Toft. Udviklingen sker i klubberne.
MHN svarede, at der er meget historik omkring landholdscentret. Team DK har planer om et nationalt
landsholdscenter – og regionale nationale elitesportscentre i København, Odense, Aarhus og evt.
Esbjerg. Vi arbejder med talentcentre og udviklingscentre – også vestpå. At vi pt. arbejder med et
landsholdscenter i Brøndby er ikke at sammenligne med et landsholdscenter, som det ville være i
Aalborg. Der er i Brøndby tale om en meget mere skrabet model.
Henrik Toft spurgte til planerne for stævnemateriellet.
EK svarede, at vi arbejder med en mobil løsning.
Der var herefter spørgsmål til enkelte poster i budgettet. Disse blev afklaret.
‐ Budget 2018‐2019 blev herefter vedtaget
Dagsordenen blev suspenderet for uddeling af hædersbevisninger.
Bueskydning Danmark og Danage of Scandinavia’s Ungdomspokal:
Simon Olsen, Vordingborg for hans flotte resultater i 2017 – og senest VM guld her i 2018.
Jubilæumspokalen:
Zibrandt Christensen, Haderslev for hans VM‐guld i 3D
Bronzenåle gik til Klaus Lykkebæk, Nykøbing F Bueskyttelaug ‐ Flemming Skjoldborg, Aarhus
Bueskyttelaug, Holger Kürstein, Rønne Bueskyttelaug og Henning Klausen, Lyngby Bueskyttelaug for
deres store arbejde for bueskydning gennem årene
Mødet blev herefter suspenderet for frokost.

Ad. 6

Behandling af indkomne forslag
Forslag nr: 001
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: Antal medlemmer ved oprettelse af en klub
Begrundelse: Bringe vore vedtægter i overensstemmelse med folkeoplysningsloven
Forslag: Iflg. folkeoplysningsloven, så kan en klub godkendes som folkeoplysende (og
tilskudsberettiget) ved fem medlemmer, så det foreslås at ændre vores krav fra 10 til 5
medlemmer
‐ Vedtaget
Forslag nr: 002
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: Opkrævning af forbundskontingent på basis af medlemssystemet
Begrundelse: Oprettelsen af et medlemssystem betyder at medlemsoplysning via spørgeskema
bortfalder – opkrævningsperiode ændres.
‐ Forslaget blev udsat til næste år
Forslag nr: 003
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: Indkaldelse til forbundsmøde
Begrundelse: Efter bladet BUESKYDNING udkommer elektronisk, er det mere synligt at indkalde via
hjemmesiden og mail
‐ Vedtaget
Forslag nr: 004
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: Udsendelse af lovkompleks
Begrundelse: Lovkomplekset udsendes elektronisk
‐ Vedtaget
Forslag nr: 005
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: Danmarksmestre
Begrundelse: Der har ved de seneste DM’er været tvivl om, hvem der kunne stille op og vinde et
Danmark’s mesterskab/Forbunds mesterskab. Forslaget er stillet ud fra, at Danmarks mestre skal have
en tilknytning til Danmark.
Forslag: 2.1.3.3 tilføjes ‐ Kun Danske statsborgere eller personer, der har haft fast bopæl (folkeregister
adresse) i Danmark, de seneste 3 måneder inden mesterskabet kan vinde titlen ”Danmarksmester” og
kan tildeles Danmarks Idræts Forbund og Bueskydning Danmark mesterskabsmedalje.
‐ Vedtaget
Forslag nr: 006
Forslag til forbundsmødet
Forslagsstiller: Bueskydning Danmark
Emne: Holdmedaljer baseret på seedningsresultat
‐ Forkastet – Dog bør lovene omkring Regionale Mesterskaber præciseres
Forsamlingen godkendte, at alle vedtagne forslag træder i kraft umiddelbart efter Forbundsmødet.

Ad. 7.

Valg til forbundets bestyrelse:
Næstformand – Jan Jager – valgt for en 2‐årig periode
Eliteansvarlig – Henny Jeremiassen – valgt for en 2‐årig periode
Menigt bestyrelsesmedlem – Maria Selch Olsen – valgt for en 2‐årig periode
1. suppleant – Peder Bundsgaard – valgt for en 1‐årig periode
2. suppleant – Hjortür Gislason – valgt for en 1‐årig periode

